
Turkish Owner’s Guide

READ AND SAVE THESE 
IMPORTANT INSTRUCTIONS

BU TALIMATLARI OKUYUN VE SAKLAYIN

ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI 
İYİCE OKUYUN.

DİKKAT – Yangın ve elektrik çarpması ihtimallerini azaltmak adına 
ürünü; katı durumdaki bir hız kontrol aygıtı ile kullanmayınız. 

DİKKAT – Temizleme, taşıma ve kullanma işlemlerine başlamadan 
önce ürünü fişten çıkartınız. 

• Islak yüzeylerde kullanmayınız. 
• Güç kablosunu halı ve benzeri maddelerin altında bırakmayınız. 
• Kabloyu kilim, masa örtüsü ya da benzeri ürünler ile sarmayınız. 
Güç kablosunu kendi kullanım alanınızdan uzak tutmak suretiyle, 
takılıp düşme riskini aza indirebilirsiniz. 
•Ürünü temizlemek için petrol, tiner, solvent ya da benzeri yanıcı 
kimyasallar kullanmayınız. 
• Güç kablosunu suya temas ettirmeyin ve motor haznesine su 
kaçmasına izin vermeyiniz. 
• Ocak, şömine, baca ve benzeri yüksek sıcaklık ortaya çıkardığını 
bildiğiniz 
ürünler ile doğrudan temas halinde kullanmayınız. Bu hava tem-
izleyicisi 
sadece yüzey kullanımları için uygun olup sürekli düz ve temiz bir 
yüzeye yerleştirilmelidir.
• Perdeler; giriş-çıkış ağızlarını kapatmak suretiyle hava akışını 
engelleyebileceklerinden ürünü perdelere çok yakın bir yere 
yerleştirmeyiniz. 
• Dış alanda kullanmayınız. 
• Ürünün başına düşme ya da zarar görme nedeniyle bir durum 
geldiyse
veya ürün düzgün çalışmıyorsa bozuk bir kablo ya da priz ile 
çalıştırmayınız
 Vornado®’nuzu inceleme, ayar ya da tamir için geri getiriniz. 
• Filtreler dışındaki hiç bir parçayı kendiniz tamir etmeye ya da 
temizlemeye çalışmayınız. 
• Vornado hava temizleyicinizi düzenli olarak temizleyiniz.
Temizleme talimatlarına uyunuz. Hava temizleyicinizi reh-
berde belirtilen talimatlardan farklı bir şekilde  temizlemeye 
çalışmayınız.

VORNADO HAVA TEMİZLEYİCİNİZİ YA DA HERHANGİ BİR 
ELEKTİRKLİ AYGITI KULLANIRKEN SAĞDUYULU OLUNUZ     

          
BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ

Vornado® Hava Kalitesi 
Sistemi 500 ile Havayı Temizleme

Vornado Hava Kalitesi Sistemi 500’ü satın aldığınız için sizi 
tebrik ederiz. Vornado diğer hava temizleyicilerinden farklı 
olarak TÜM ODA İÇİN HAVA SİRKÜLASYONU sağlamaktadır. 
Hava; iki adet Vornado Alerji Azaltıcı Filtrelerinde 
dolaştıkça, toz, polen, evcil hayvan tüyü, duman, bakteri, 
küf ve  ev tozu gibi ciddi alerjik maddelerden temizlenir.

TEMİZLEME VE KULLANMA

TEMİZLEME
Ürünü temizlemeden önce mutlaka fişten çekin. Filtreleri 
değiştirirken ürünün tabanını temizlemek  isteyebilirsiniz.  
Kafa bölümü de temizlenip, silinebilir. Petrol,tiner,solvent 
ya da diğer yanıcı kimyasalları temizleme işlemi için 
kullanmayınız.

DİĞER BAKIM İŞLEMLERİ
Motor kalıcı bir şekilde yağlanmıştır bu yüzden bakıma 
gerek duymamaktadır. Güç başlığında bakıma ihtiyacı olan 
başka bir parça bulunmamaktadır. 

ODANIZ İÇİN GEREKLİ TEMİZ HAVA MİKTARINI SEÇMEK
Saat Başı Değişen Hava oranı (SBHD); Hızlı Temizleme modu 
açıkken bir saat içerisinde hava temizleme filtrelerinden 
geçen odadaki havanın yoğunluğudur. Aşağıdaki şemayı 
kullanarak odanızın büyüklüğünü ya da ölçülerini bulunuz.
Alerji semptomlarından kurtulmak için 4 ila 6 SBHD önerilir.

BOYUTLAR METREKARE  SAAT BAŞI 
DEĞİŞEN HAVA 
ORANI

7.9x 7.9 m 63  m2 2

6.7x6.7 m    45 m2  3

5.5x5.5m     30 m2   4

4.9 x 4.9 m. 24 m2 5

4.6 x 4.6 m. 21 m2 6
  
VORNADO® ALERJİ AZALTICI FİLTRELER 
Alerjiden müzdarip kişiler düşünülerek geliştirilmiş,Vornado 
AQS® 500 iki adet oldukça etkili filtre kullanır. 
Filtrelerin geniş yüzey alanı, yüksek miktarlardaki 
havanın her saat başı içlerinden geçmesine olanak tanır. 
Vornado’larda çalıştığını iddia eden sahte filtrelerden uzak 
durun ve sadece Vornado filtreleri ile gerçek performansı 
yakalayabileceğinizi unutmayınız.



Nasıl Kullanılır

GÜÇ (1)
GÜÇ tuşu üzerindeki AÇMA (ON) ve KAPAMA (OFF) 
düğmelerine basarak çalışır. 

FAN HIZI (2)
Fan hızı HIZ tuşuna basarak ayarlanabilir. Tuşa basarak üç 
ayrı hız seçeneğinden birini seçebilirsiniz. Birim üzerindeki 
ışıklar seçili hız aralığını gösterir. SESSİZ modunu sessiz 
fakat etkili bir temizleme için kullanabilirsiniz. NORMAL 
mod; normal bir temizleme ihtiyacı için kullanılmalıdır. Son 
olarak; HIZLI TEMİZLEME modunu en yüksek temizleme hızı 
ve sirkülasyon için kullanabilirsiniz. Tozlar ve alerjik maddel-
er özellikle odada insanlar varken en yüksek seviyededir; bu 
yüzden AQS 500 yüksek temizleme seçeneklerini kullanım 
alanında insanlar ya da evcil hayvanlar varken, düşük hız 
modlarını ise daha sakin bir çevrede kullanabilirsiniz. 

ZAMANLAYICI (3)
Ürün üzerinde 4,8 ya da 12 saatlik dilimler içerisinde 
kapanmasını ve açılmasını sağlayacak bir otomatik 
zamanlayıcı mevcuttur. Ayarlar doğrudan ya da uzaktan 
kumanda kullanılarak yapılabilir.
Ürünü kapatmak (OFF) için- ürün çalışırken dilediğiniz 
zaman aralığındaki ışık yanana kadar zamanlayıcı tuşuna 
basın. Ürün; belirlediğiniz süre geçene kadar çalışmaya 
devam edecektir.
Ürünü açmak (ON) için – ürün kapalıyken dilediğiniz za-
man aralığındaki ışık yanana kadar zamanlayıcı tuşuna 
basın. Ürün; belirlediğiniz süre geçene kadar kapalı kalacak 
sonrasında kendiliğinden açılacaktır. Ürün; son belirlenen 
hız ayarı ile çalışmaya başlar. 

FİLTRE  DEĞİŞTİRME GÖSTERGESi (A) 
Üründe filtrelerin değişmesi gerektiğinde kullanıcıya haber 
vermek için tasarlanmış
bir gösterge ışığı mevcuttur. Bu özellik kullanım süresi ile 
takip edilir. Işık; 4000 
saatlik kullanım süresi dolduğunda yanacaktır. Bu süre; 

filtreleri gözden geçirme
ve değiştirmek için doğru bir zaman olarak değerlendirilmelidir. 
Kirlenmiş filtreler hava kalitesi performansını azaltır. Gözle 
görünecek kadar tozlanmış veya kirlenmiş filtreler gösterge ışığının 
yanması beklenmeden değiştirilmelidir.

Filtreleri Değiştirme

Kullanılmış filtreleri değiştirmek için ürünü fişten çıkarın, güç 
başlığını kaldırın. Filtreleri kolayca yerinden çıkardıktan sonra 
eğer filtrelere dokunmak istemiyorsanız, filtreleri altından tutmak 
suretiyle çöp kutusuna atın. Yeni filtreleri yerleştirmeden önce 
filtreleri çıkardığınız alanı temizlemek ve silmek isteyebilirsiniz  Fil-
treleri değiştirirken; yeni filtrelerin hava akışını gösteren oklarının 
hava temizleyicisinin merkezini gösterdiğini kontrol ediniz. 
Kullanıma göre filtrelerin yılda 1-2 defa değiştirilmesi gerekecektir. 
Filtreleri değiştirirken daha çok bilgiden yararlanmak için Filtre 
Değiştirme Göstergesi bölümüne bakabilirsiniz. 

Filtre Değiştirme Göstergesini Sıfırlama (B) 
Filtreleri değiştirdikten sonra filtre değiştirme göstergesini 
sıfırlayın. Bu işlem zamanlayıcı ve hız tuşlarına, aynı anda, 5 saniye 
basılı tutmak suretiyle gerçekleştirilebilir. 

Uzaktan  Kumanda 

Ürün yanında bir uzaktan kumanda ile sizlere sunulur. Uzaktan 
kumandanın tüm fonksiyonları birimin üzerindeki tuşlar ile aynıdır. 
Uzaktan kumanda kullanıldığında ana birim den bir “bip” sesi 
duyarsınız. Bu “bip” sesi işlemin algılandığı anlamına gelmektedir.
Ana birimin, uzaktan kumandadan sinyali alabilmesi için önünde 
bir engel olmaması ve görüş alanında olması gerekmektedir. Ürün, 
üzerindeki mavi lensin uzaktan kumandayı görebileceği bir yere 
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yerleştirilmelidir. Uzaktan kumanda ürünün tam üstündeki 
çıkartmaya tutturularak muhafaza edilebilir. 
UZAKTAN KUMANDA PİL ÖMRÜ

Uzaktan kumandanın içerisinde 3-Volt lityum düğme pil 
bulunmaktadır.(CR2032).  
Pilleri yerleştirmek için; uzaktan kumandanın 
altındaki kapağı kaldırın. Pillerin üzerindeki plastik korumaları 
çıkardıktan sonra + tarafı dışarı bakacak şekilde pili yerleştirin. 
Daha sonra uzaktan kumandanın altından 
çıkardığınız kapağı geri takın. Uzaktan kumandanız çalışmayı 
durdurursa lütfen yeni 3-
Volt CR2032 pil takınız. 
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